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Nu smyger  
Micki  
som förr
Kirurgen Dragan Panic har förmågan att tänka utanför boxen. Här är hela 
storyn om hur han gav katten Micki en tassprotes.

Micki hoppar och skuttar 
som vilken katt som 
helst. Upp och ner för 
trappan, ner från stolen. 

Och han landar på höger fram, som 
ingenting. 

Men någonting är det. Nedanför 
armbågen slutar höger framben i en 
titanprotes och själva tassen består av 
ett gummiklot. Det verkar Micki inte 
bry sig om.

Det var Mickis ägare, en Skånefamilj 
bestående av två vuxna och två barn, 
som kom på idén. Deras katt hade 
hittats av en bilist i ett dike. Han var 
skadad, så upphittaren tog honom till 
Öresunds Veterinärklinik i Malmö, som 
ägs och drivs av Dragan Panic. Han är 
kirurg, utbildad i ortopedi och specia-
list i hundens och kattens sjukdomar. 
Efter att tidigare ha jobbat på Malmö 
Djursjukhus, öppnade han eget för fem 
år sedan. 

Micki var dålig när han kom in. 
Hur han hade skadat sig vet ingen, 
men man kunde konstatera att höger 
framtass var illa brännskadad. Tassen 
gick inte att rädda och risken för 

nekros var överhängande. Dragan gav 
första hjälpen och gjorde sig beredd att 
amputera hela benet, samtidigt som 
han förklarade för ägarna att Micki 
skulle klara sig bra med bara tre ben. 

Det ville familjen helst inte, och 
framför allt inte barnen. De hade sett 
realityserien ”Världens bästa veterinär” 
på SVT, där den irländske veterinären 
Noel Fitzpatrick gör underverk med 
hundar och katter från hela 
Storbritannien på sin remissklinik i 
Surrey, södra England. Bland annat 
visades ett avsnitt där Fitzpatrick 
tillverkat en protes åt en amputerad 
katt. Ett par filmfrekvenser visade hur 
katten hoppade omkring. Kan inte 
Micki också få en protes? undrade 
hans ägare. 

Dragans första reflex var att 
kontakta Noel Fitzpatrick och helt 
enkelt be att få köpa en av hans 
egentillverkade proteser. Varför 
uppfinna hjulet en gång till?

Av olika skäl fungerade inte hans 
idé om att köpa en färdig protes, så i 
stället började Dragan Panic ändå 
fundera på en egen uppfinning. 

- Kan Fitzpatrick kan väl jag, 
tänkte jag.

Så Dragan beställde hem några 
olika metallplattor i rostfritt stål och 
satte igång att jobba fram en prototyp. 
När han kommit så långt att bitarna 
behövde svetsas ihop, visade han upp 
dem för sin bilmekaniker och bad om 
hjälp. 

- Jag frågade honom om han 
kunde svetsa ihop dem, och svaret 
blev att det kunde han, men det skulle 
inte bli särskilt bra. I stället hänvisade 
han mig till en av sina kompisar, som 
är tandtekniker. Så jag gick dit. 

Tandtekniker är vana att arbeta i 
titan och göra tandproteser. Just den 
här teknikern gick in för arbetet med 
liv och lust. Först gjorde han färdig 
Dragans prototyp, och när den redan 
efter ett försök blev bra, gick han 
vidare och tillverkade själva protesen i 
titan. Därefter anpassades den efter 
Mickis anatomi. Tandteknikern tog 
några hundralappar i betalt för 
besväret. 

Nu var det dags för operationen 
och i stället för att amputera hela 
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Katten Micki smyger som en helt 
vanlig katt med sin tassprotes.

Här har titanprotesen opererats in. 

Nu har själva kattfoten kommit på plats. I det här skedet kan man 
anpassa längden på protesen genom att skruva fotprotesen ut och in. 

Röntgenbild av protesen strax efter 

operationen. 



benet, som Dragan skulle ha gjort om 
det var tänkt att katten skulle leva 
med tre ben, togs det av nedanför 
armbågen. Som väntat uppstod då en 
hudförlust. Dragan, familjen och 
katten fick vänta i två månader på att 
ny hud skulle växa ut sekundärt. 
Tillräckligt med tid för att jobba vidare 
på protesen. 

När huvudkonstruktionen var löst 
återstod frågan om själva kattfoten. 
Filmsnutten med Fitzpatrick visade att 
hans protesfot var tillverkad helt i metall. 

- Då tänkte jag att här finns en 
förbättringspotential. Metall slinter 
mot golvet, stöter mot skelettet och ger 
ljud när katten går. Det tyckte jag inte 
var acceptabelt, säger Dragan. 

Nu är det så att Dragan Panic gillar 
att jaga. En dag när han var ute med 
sin bössa blev han varse att gummi-
kulan som sitter längst ut på spaken 
(slutstyckshandtaget) var väldigt 
behaglig att hålla i. Mjuk, len, lätt. Och 
gjord i högkvalitativt gummi, ett 
material som är särskilt bra på att ta 
upp stötar, och som inte glider 
överdrivet mot parkettgolv. 

- Kulan längst ut på spaken gav 
mig idén om att tillverka något 
liknande. En gummikula till fot skulle 
ge katten möjlighet att springa snett 
och svänga utan att glida.  Efter en hel 
del jobb fick jag fram en kula i 
hårdplast- och gummiblandning som 
gick att göra gängor i. Sen var det bara 

att skruva på den i 
protesänden. 

När de två 
månaderna gått 
och Micki hade fått 
så mycket hud 
som behövdes, 
skruvades protesen 
fast. Dagen efter 
var Micki uppe 
och gick, och när 
detta skrivs är han 
vid full vigör.

Finns det inga 
nackdelar? Jo, två: 

Micki kan inte gå ute, så han har fått 
skola om sig till innekatt. Risken att 
han ska fastna i något är för stor, 
bedömer Dragan. Han är inte helt 
nöjd med övergången mellan ben och 
protes och jobbar därför på en 
manschett för att förbättra 
funktionen. 

- Tänk kapten Krok, säger Dragan. 
Den andra nackdelen är att ingen 

vet hur länge Micki kan ha sin protes. 
Risken för infektion och andra 
problem finns alltid, precis som inom 
humanmedicinen. 

Micki har fått ett fungerande 
kattliv och Dragan har skaffat sig 
kunskap och erfarenhet som gör att 
han är beredd och hjälpa flera katter 
och hundar som är i behov av 
proteser. Men det gäller att välja 
patient noga. En kattägare har hört av 
sig, men den katten hade fått båda 
bakbenen avklippta av en skörde-
tröska, så Dragan avböjde att utföra 
operationen av etiska skäl. 

Hur mycket har Mickis operationer 
och omkring 30 veterinärbesök med 
röntgen och andra undersökningar 
kostat? Totalt har hans ägaredebiterats 
omkring 35 000 kronor,, varav de 
uppges ha fått tillbaka en del av 
försäkringsbolaget, som bedömt 
skadan som en fraktur. 

- Själv har jag inte fått fullt betalt 
för mitt arbete, men jag vill ju också 
kunna utvecklas och då måste man ha 
djurägarna med sig, säger Dragan 
Panic.  
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Stipendium
STIFTELSEN SVENSKA KVINNORS DJURSKYDDSFÖRENING

I anslutning till sitt 100-årsjubileum instiftade Svenska Kvinnors Djurskydds-
förening en fond. Dennas ändamål ska vara att erbjuda anställda, i första 
hand veterinärer, vid landets djursjukhus möjlighet till studier och förkovran 
avseende speciella djursjukdomar eller behandlingsåtgärder. Fondens 
avkastning utdelas i form av stipendium.

Stiftelsen Svenska Kvinnors Djurskyddsförening förklarar härmed ovan 
nämnda stipendium ledigt till ansökan. I ansökan, som ska vara stiftelsen 
tillhanda senast den 1 februari 2016, ska redovisas ändamål samt plan och 
beräknade kostnader för det projekt som avses genomföras, likaså om bidrag 
sökt hos annan bidragsgivare för samma ändamål. Mottagare av stipendium 
ska senast 6 månader efter användning av detta till Stiftelsen inlämna en kort 
redogörelse häröver.

Närmare upplysning kan fås per telefon 08-783 03 68 ( kl 10.00–11.30 & 12.30–13.00).
Stiftelsens adress är: Sandsborgsvägen 55, 122 33 ENSKEDE.
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Namn: Dragan Panic, ägare till 
Öresunds Veterinärklinik. Specialist i 
hundens och kattens sjukdomar. 
Sambo med: Miriam Höllmer, PhD i 
kardiologi och avslutad utbildning till 
europeisk specialist i internmedicin 
(ECVIM-CA). Kollega på kliniken. Totalt 
jobbar 30 personer där, varav åtta 
veterinärer och åtta leg djursjukskötare. 
Gör: Förutom innovativ ortopedi utför 
Dragan och Miriam numera även 
PDA-operationer genom att gå in genom 
patientens ljumske. Fullt utrustad klinik 
med allt utom CT och MR. 
Framtiden: Kliniken ska bli större.

En stolt Dragan Panic med sin patient.




